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Vragen en antwoorden

Vraag 1

Elk halfjaar zullen we een update krijgen over de stand van zaken. Wanneer zijn de onderzoeken 

afgerond en worden er concrete stappen genomen?

Antwoord 1

Vanuit de Klimaatvisie wordt er elk half jaar een update gegeven over de stand van zaken. 

Klimaatadaptie heeft hierin een plek. In de uitvoeringsagenda is het bomenonderzoek 

opgenomen. Dit onderzoek is reeds gestart. We verwachten de resultaten hiervan in de loop van 

2022. Daarnaast gaan we nu aan de slag met het lokaal hitteplan. Op dit moment zijn we de 

eerste stappen aan het maken.

Vraag 2

De Klimaatatlas is gebruikt voor het opstellen van deze strategie. Afgelopen begrotingsraad werd 

naar aanleiding van onze motie om onderzoek te doen hoe de hittestresstool toegankelijk gemaakt 

kan worden voor inwoners, vermeld dat de hittestresstool zelf door de gemeente destijds nog niet 

in gebruik was. 

A. Is de hittestresstool bij het maken van dit strategieplan wel gebruikt?



Antwoord 2A

Op 4 november 2021 is de motie aangenomen. Op dat moment was de Strategie Klimaatadaptatie 

Ridderkerk in de afrondende fase. De hittestresstool is niet gebruikt bij het opstellen van de 

Strategie Klimaatadaptatie. 

B. Wat is de stand van zaken van het onderzoek om te kijken hoe de hittestresstool ook 

toegankelijk gemaakt kan worden voor burgers?

Antwoord 2B

We gaan onderzoeken of en hoe de hittestress-tool toegankelijk gemaakt kan worden voor onze 

inwoners. Hiervoor hebben we contact met het bureau Nelen & Schuurmans, die de tool voor 

professionals heeft ontwikkeld. Afhankelijk van de mogelijkheden en/of kosten die daarbij gepaard 

zijn, kijken we ook naar alternatieven. We verwachten in het 2de kwartaal van 2022 u hierover 

nader te informeren.
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